
 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas seperti sekarang ini, 

setiap perusahaan harus mampu  menghadapi persaingan yang ketat dari 

perusahaan lain diseluruh dunia. Setiap perusahan akan berusaha untuk 

merebut hati konsumen, maka setiap perusahaan dituntut untuk meningkatkan 

kualitasnya, dan strategi pemasaran yang baru. Untuk memerangi persaingan 

global perusahaan harus meningkatkan kemampuan produsen untuk menjual 

produk yang berkualitas tinggi agar sanggup memberi kepuasan terhadap 

konsumennya. Salah satu aspek yang menjadi sasaran dalam strategi 

pemasaran adalah kepuasan konsumen. Definisi kepuasan pelanggan secara 

sederhana adalah seorang pelanggan merasa puas jika kebutuhannya, secara 

nyata atau hanya anggapan, terpenuhi atau melebihi harapannya 

Dalam situasi persaingan yang semakin ketat, masing-masing 

perusahaan harus mempunyai ciri khas tersendiri yang menjadi keunggulan 

perusahaan yang sulit ditiru oleh perusahaan lain. Kualitas jasa dan pelayanan 

yang di tawarkan atau diberikan oleh perusahaan lain. Kualitas jasa dan 

pelayan yang ditawarkan atau diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan 

diaanggap menjadi salah satu competitive advantage yang penting bagi 

kelangsungan satu organisme. Dilihat dari segi pemasaran, kualitas pelayanan 

yang baik memerlukan suatu umpan balik dari masyarakat (Konsumen Kedai 
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Digital) sehingga dapat dikembangkan dan diketahui faktor-faktor yang dapat 

memenuhi kepuasan konsumen yang bersangkutan sehingga apa yang 

menjadi misi dan tujuan perusahaan dapat dicapai. 

Salah satu aspek yang menjadi sasaran dalam strategi pemasaran adalah 

kepuasan konsumen. Definisi kepuasan pelanggan secara sederhana adalah 

seorang pelanggan merasa puas jika kebutuhannya, secara nyata atau hanya 

anggapan, terpenuhi atau melebihi harapannya. Bila sebuah produk atau jasa 

memenuhi atau melampaui harapana pelanggan, biasanya pelanggan merasa 

puas.  

Kegiatan pemasaran memegang peran yang sangat penting bagi 

perusahaan, karena pemasaran merupakan salah satu aktivitas pokok yang 

dilakukan perusahaan untuk dapat bertahan hidup, berkembang dan 

memperoleh laba. Definisi kepuasan konsumen menurut Kotler (2005: 46) 

“Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang telah membandingkan kinerja 

(hasil) yang dirasakan dibandingkan dengan harapan” 

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan 

konsumen adalah kualitas pelayanan. Pelayanan yang memuaskan konsumen 

akan meningkatkan kesetiaan para konsumen. Kepuasan konsumen 

merupakan terpenuhinya sejumlah harapan dalam mengkonsumsi suatu 

produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Semakin tinggi harapan 

tersebut terealisasi, maka akan semakin tinggi tingkat kepuasannya. Oleh 

karena itu, salah satu bentuk implementasi strategi pemasaran yang 

berorientasi pada pelanggan atau konsumen adalah memperhatikan faktor-

faktor yang menentukan tingkat kepuasan dalam mengkonsumsi.  
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Kepuasan konsumen dalam melakukan transaksi/pembelian sangat 

tergantung pada bagaimana produk dan jasa yang diberikan itu dapat 

memenuhi ekspektasi dari konsumen. Konsumen mungkin saja akan 

mengalami beberapa tingkat kepuasan. Jika produk/jasa yang diberikan itu 

tidak memenuhi ekspektasi konsumen maka konsumen tidak puas. Jika 

produk/jasa yang diberikan itu sesuai dengan ekspektasi konsumen maka 

konsumen puas. Jika produk/jasa yang diberikan itu melebihi ekspektasi 

konsumen maka akan sangat puas. 

Kepuasan maupun ketidak puasan pelanggan merupakan topik yang 

hangat dibicarakan. Kepuasan pelanggan ditentukan oleh kualitas jasa yang 

dikehendaki pelanggan, sehingga jaminan kualitas menjadi prioritas utama 

bagi setiap perusahaan, yang ada saat ini khususnya dijadikan sebagai tolok 

ukur keunggulan daya saing perusahaan. Pada dasarnya konsumen 

dipengaruhi oleh beberapa hal dalam melakukan pembelian. Untuk 

menganalisa dan meneliti kepuasan konsumen yang dikaitkan dengan 

penggunaan jasa suatu perusahaan, terlebih dahulu harus diketahui, apa yang 

menjadi keinginan konsumen. Sedangkan dalam diri individu konsumen 

terdapat proses untuk mengadakan pemilihan berdasarkan apa yang didengar, 

dilihat dan dirasakan. Hal ini tergantung dari lingkungan dimana konsumen 

itu berada. 

Keberhasilan suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan tersebut mampu membahagiakan 

pelanggan dengan pelayanan yang diberikan, sehingga akan tercipta kepuasan 
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pelanggan. Menurut Tjiptono (2005: 68) kepuasan pelanggan akan tercapai 

apabila kualitas jasa yang diberikan meliputi 5 dimensi yaitu: Tangibles 

(Penampilan fisik), Reliability (Kehandalan), Responsiveness (Tanggapan), 

Assurance (Kepastian), Empathy (Perhatian). Usaha jasa pelayanan 

merchandise sekarang ini mengalami kemajuan yang sangat pesat sekali. 

Fenomena usaha merchandise tidak hanya terjadi di kota-kota besar, 

melainkan sudah mulai merambah di perkotaan yang jauh dari Ibukota. 

Sebagai salah satu contoh Surakarta, meskipun tidak besar seperti kota-kota 

besar lainnya namun telah menjadi incaran para pelaku bisnis, Surakarta 

merupakan lahan untuk berinvestasi yang menjanjikan dengan menghasilkan 

tingkat keuntungan yang tinggi.  

Hal ini bukannya tidak beralasan, karena tingkat kepadatan penduduk di 

Surakarta yang semakin bertambah dan semakin bertambahnya usaha 

marcendhise. Faktor konsumen (Konsumen Kedai Digital 10) sebagai tolak 

ukur keberhasilan usaha jasa. Maka, kepuasan konsumen (konsumen Kedai 

Digital 10) sangat diperhatikan. Tingkat kepuasan pelanggan setelah 

pembelian diyakini tergantung kepada kinerja yang ditawarkan dengan 

harapan sebelumnya. Seperti definisi berikut ini “Kepuasan adalah tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan 

dengan harapannya”. (Kotler, 2005: 42)  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis 

tertarik untuk meneliti masalah dengan mengambil judul: ANALISIS 

PENGARUH  KUALITAS  PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN 

KONSUMEN KEDAI DIGITAL 10 DI SURAKARTA 
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B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian penting dalam sebuah 

penelitian yang nantinya menjadi arah bagi langkah-langkah penelitian 

selanjutnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah tersebut dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah kualitas pelayanan (tangibles, reliability, responsiveness, 

assurance, dan empathy)  berpengaruh terhadap kepuasan konsumen? 

2. Variabel manakah yang paling dominan pengaruhnya terhadap kepuasan 

konsumen? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian 

ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan (tangibles, reliability, 

responsiveness, assurance dan empathy). 

2. Untuk mengetahui variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap 

kepuasan konsumen. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan. 

Penelitian ini di harapkan dapat dijadikan acuan dalam peningkatan 

volume penjualan oleh perusahaan yang berkaitan dengan kualitas 

pelayanan (tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy). 
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2. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

dan memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan pertimbangan bagi 

penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

E. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan ini berguna untuk memberikan gambaran yang 

jelas serta tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dibahas, secara 

sistematis susunan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Berisi pendahuluan dari penulisan skripsi ini, yang 

mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penelitian. 

BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai pemasaran dan manajemen 

pemasaran, pemasaran jasa, …. 

BAB III.  METODA PENELITIAN 

Bab ini memuat kerangka pemikiran, data dan sumber data, 

definisi operasional variabel, alat dan instrumen penelitian, 

populasi dan sampel dan metode analisis data.  

BAB IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Dalam bab ini terdiri dari gambaran umum perusahaan, data 

yang diperoleh, hasil analisis dan pembahasannya serta 

pembuktian atas hipotesis yang dibuat (jawaban sementara) 

sebelumnya. 

BAB V. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan 

penelitian dan saran. 

 




